DRANKEN
KAART

Frisdranken
Pepsi cola
Pepsi max
Sinas
7-up
Cassis
Ice tea
Ice tea green
Huisgemaakte frambozen ice tea
Tonic
Ginger ale
Bitter lemon
Rivella
Climax
Crystal clear

€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 3.50
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 3.50
€ 2.75

DRANKEN

Water
Sourcy blauw
Sourcy rood
Sourcy groen (citroen)
Sourcy blauw tafelwater (0.75 liter)
Sourcy rood tafelwater (0.75 liter)
Karaf fruitwater citroen-munt-limoen
Karaf fruitwater meloen-munt
Karaf fruitwater sinaasappel-komkommer-munt

€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00

Sappen & zuivel
Appelsap
Chocomel
Fristi
Verse jus d’orange
Melk

€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 3.20
€ 2.30

Koffie’s
Koffie
€ 2.20
Cappuccino
€ 2.40
Koffie verkeerd
€ 2.40
Latte macchiato
€ 2.40
Espresso
€ 2.20
Dubbele espresso
€ 3.80
Irish coffee (Koffie met Ierse whisky en slagroom)
€ 6.00
French coffee (Koffie met Grand Marnier en slagroom)
€ 6.00
Italian coffee (Koffie met Amaretto en slagroom)
€ 6.00
Koffie verwennerij (Koffie met Tia Maria en slagroom)
€ 6.00
Klooster koffie (Koffie met D.O.M. Benedictine en slagroom) € 6.00
Baileys latte (Espresso met Baileys en melkschuim)
€ 6.00
Baileys koffie (Koffie met Baileys en slagroom)
€ 6.00
Lekker
voor bij de
koffie

Thee
Thee (diverse smaken)
Verse munt thee
Verse sinaasappel-munt thee
Verse gember thee
Verse gember-citroen thee
Verse citroen thee
Verse sinaasappel-citroen thee

€ 2.20
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00

Chocomelk
Warme chocomel
Warme chocomel met bruine rum
Warme chocomel met Malibu
Warme chocomel met Cointreau
Warme chocomel met Drambuie
Slagroom

€ 2.50
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 0.50

Lekker voor bij de koffie
Appelgebak
Cheesecake
Brownie
Slagroom

€ 2.70
€ 2.70
€ 3.50
€ 0.50

Pilseners (Ale. 5%)
Amstel fluitje
Amstel vaasje/Amsterdammer
Amstel 1/2 liter
Amstel pitcher

€ 2.50
€ 2.75
€ 4.75
€ 16.50

Amstel ongefilterd

€ 3.00

Een natuurlijk troebel pils met een volle,
zachte smaak zoals de brouwers het proeven. (Ale. 5.2%)

Heineken extra cold

€ 3.00

Op 0 graden celsius uit onze tap in een ijskoud glas.

Heineken longneck

€ 4.50

Een fles premium pilsener, lekker doordrinkbaar, traditioneel recept.

Krachtig & blond

BIEREN

Affligem blond (Ale. 6.8%, fles)

€ 4.70

Abdijbier met een kruidige, citrus aroma en een vleugje vanille.
Een diepe smaak met een Iichte frisse afdronk.

Affligem tripeI (Ale. 9%, fles)

€ 5.30

Abdijbier met intense aroma’s van mout en rijp fruit.
Een karaktervol bier met een rijke smaak en een fijnbitters afdronk.

Duvel (Ale. 8.5%, fles)
Zwaar blond natuurlijk bier met een subtiele bitterheid,
een verfijnd aroma en een uitgesproken hopkarakter.

€ 4.70

Rijk & donker
Murphy’s Irish red (Ale. 5%, van de tap)

€ 3.50 - € 5.50

Red ale, een zeer zacht karakter met een geroosterde
smaak en een bittere afdronk.

Een fles Affligem dubbel (Ale. 6.8%, fles)

€ 5.30

Abdijbier met kruidige aroma van kruidnagel
en karamel. Een karaktervol bier met een
zachtmoedige smaak en een zoet karakter.

Palm (Ale. 5,4%, fles)

€ 4.70

Een bitterzoet bier met unieke ambermouten,

Rijk &
donker

romig mondgevoel, een honingachtige en hoppig aroma.

Fruitig & fris
Amstel radler (Ale. 2%, fles)

€ 3.30

Radler is een verfrissende mix van
Amstel bier en citroenwater.

Desperados (Ale. 5.9%, fles)

€ 5.50

Een bier verrijkt met de smaak van tequila. Het ultieme
drankje om jouw avond een extra boost te geven.

Wiekse rose (Ale. 4%, van de tap)

€ 3.85

Een heerlijk zacht en fruitig witbier met een friszoete smaak.
Volledig gebrouwen op zonne-energie.

Wiekse witte (Alc. 5%, van de tap)
Een verfrissend witbier met een heerlijke zachte smaak.
Volledig gebrouwen op zonne-energie.

€ 3.85

Cider
Apple Bandit (Alc. 4.5%, fles)

€ 4.00

Dankzij de perfecte mix van knisperfrisse appels ontstaat
er een cider met een pure en verfrissende smaak.

Jillz (Alc. 5%, fles)

€ 4.00

Een verfrissende sparkling cider met alcohol gemaakt van appels.

Jills raspberry (Alc. 5%, fles)

€ 4.00

Een sparkling appelcider met de friszoete smaak van frambozen.

Borrelhapje erbij?
Kijk eens achterin deze kaart voor een
lekker hapje bij een goed glas bier.

BIEREN

0.0%
Heineken 0.0

€ 3.00

Onze meesterbrouwers hebben lange tijd gebrouwen
en geproefd om tot een smakend 0.0 bier te komen.
Een alcoholvrij bier met de verfrissende en fruitige
smaak, gecombineerd met een zacht mottige body.

Amstel radler 0.0
De verfrissende mix tussen alcoholvrij Amstel bier en
citroenwater. Lekker op ieder moment van de dag.

€ 3.00

Wissel & seizoens tap
Half januari/februari
Brand Imperator (Alc. 6.5%, categorie rijk & donker)

€ 4.20

Oudste speciaalbier van Nederland. Een rijke smaak door
een blend van gebrande moutsoorten.

Maart/april
Brand Lentebock (Alc. 6.5%, categorie seizoensbier)

€ 4.20

Gebrouwen met gebrande moutsoorten. Het bier dankt zijn
frisse smaak aan de hop en de fruitige smaken van de gist.

Mei/juni
Brand Saison (Alc. 6.5%, categorie krachtig & blond)

Proef het
seizoen
€ 4.20

Een droge smaak, fruitig karakter met een fluweelzachte bitterheid.

Juli/augustus
Brand Weizen (Alc. 5.1%, categorie fris & fruitig)

€ 4.20

Smaakvol door Saazer hop, mineraalwater en tarwe.
Fris met een zachte afdronk.

September/november
Amstel Bock (Alc. 7%, categorie seizoensbier)

€ 4.20

Bockbier met een stevige mildzoete smaak.
Een afdronk met de toon van chocolade.

December/half januari
Brand Sylvester (Alc. 7.5%, categorie seizoensbier)
De zoetkruidige smaak komt van exclusieve mouten die het
bier een robijnrode kleur geven.

€ 4.20

Wijnen
Onze wijnen van La Tulipe World Series worden gemaakt door wijnboer
en schrijver Ilja Gort. Zijn wijnen wonnen hoge onderscheidingen op
belangrijke wijnconcoursen en hij werd uitgekozen als één van de beste
wijnboeren uit Frankrijk. Momenteel woont en werkt hij afwisselend in
Frankrijk en Nederland. Bij de Nederlandse publieke omroep heeft hij

La Tulipe
World
Series

een eigen televisieprogramma.

Witte wijn
Sauvignon Blanc uit Frankrijk (La Tulipe World series)
Deze druiven komen uit Gers, één van de mooiste streken van Frankrijk.
Door het zonovergoten klimaat kunnen de druiven vroeg geoogst worden. Met als resultaat een fruitige, knisperfrisse Sauvignon Blanc met een
heerlijke mineralige afdronk.

€ 3.50 per glas
€ 16.50 per fles

Chardonnay uit Australië (La Tulipe World series)
Deze druiven worden geoogst in New South Wales, de streek die
beroemd is om haar Cool climate. Deze goudgele Chardonnay is
daardoor prachtig in balans met een dikke smaak en veel fruit.

€ 4.50 per glas
€ 19.50 per fles

Winzerkrone uit Duitsland (Klosterhof St. Michael) zoet
Een combinatie tussen de druivensoorten Müller Thürgau en Sylvaner

WIJNEN

uit Duitslands grootste wijnstreek Rheinhessen zorgt voor een milde
zoete wijn. Een lichte helderwitte wijn met fruitige aroma’s.

€ 3.50 per glas
€ 16.50 per fles

Rosé wijn
Tempranillo Rosé uit Spanje (La Tulipe World series)
De druiven voor deze supersappige rosé oogsten we in Manchuela, het
hoogste deel van la Mancha. De nachten zijn koel hier, wat leidt tot een
intense geur, een prachtige diep roze kleur en een volle rijke smaak.

€ 3.50 per glas
€ 16.50 per fles

Rode wijn
Cabernet Sauvignon uit Chili (La Tulipe World series)
Deze druiven zijn geoogst in de Central Valley, de Cool climate-zone tussen de
Pacific Ocean en het Andesgebergte. Het unieke klimaat van deze streek, maakt
deze stoere cabernet sauvignon zacht als satijn, maar met een volle, krachtige
smaak.

€ 3.50 per glas
€ 16.50 per fles

Merlot uit Frankrijk (Monterre)
De wijngaarden liggen in het hartje van de Languedoc regio. Het is hier in de
zomer verschrikkelijk heet en de grond is arm, dit zorgt voor kleine opbrengsten
maar wel voor een mooie kwaliteit wijn. Een eerlijke, makkelijke rode wijn met
veel rood fruitaroma’s in bouquet en smaak. Een prettige toegankelijke wijn.

€ 4.50 per glas
€ 19.50 per fles

Bubbels
Prosecco uit Italië (Cornaro Frizzante Bianco)
Wat een heerlijke Prosecco deze Bianco Frizzante van wijnhuis Cornaro. In de
geur heeft hij een prachtig bouquet aan indrukken van appel, peer, citrus en een
klein beetje grapefruit en sinaasappel. De bubbels zijn zacht en zeer vriendelijk,
mooie rijpe smaken van wit en geel fruit aangevuld met citrus schillen en ananas.
Gewoon een heerlijke Prosecco deze Cornaro Bianco Frizzante!

€ 4.50 per glas
€ 19.50 per fles

Champagne uit Frankrijk (Taittinger Nocturne)
Taittinger Nocturne heeft een lichtgele kleur met zachte flonkeringen.
De belletjes vormen een tere ketting van fijne mousse. De neus is subtiel en
fris en doet denken aan de heerlijke geuren van witte bloesem en rijp fruit
met hinten van gele perzik en gedroogde abrikozen. De eerste indruk van
de smaak is zacht en fris. De afdronk is lang en zacht met een aangenaam
geurig zoetje. Al met al een rijpe, volle krachtige wijn van een intense
zachtheid, tederheid en passie.

€ 69.95 per fles

Cocktails
Mojito (rum, munt, limoen, suiker, bruiswater en ijs)
Cuba Libre (bruine rum, cola, limoen en ijs)
Cosmopolitan (vodka, triple sec, cranberrysap, limoen)
Long Island Ice Tea (gin, rum, tequila, triple sec, vodka, citroensap, cola & ijs)
Sex on the Beach (vodka, peachtree likeur, sinaasappelsap, cranberrysap & ijs)
Gin Tonic Deluxe (Bombay gin, russel & co tonic water, komkommer, limoen & ijs)
Skinny Bitch (vodka, bruiswater, munt, limoen & ijs)

€ 7.50
€ 7.50
€ 7.50
€ 7.50
€ 7.50
€ 7.50
€ 7.50

Cognac

DRANKEN

Remy Martin
Couvoisier
Calvados

€ 5.00
€ 4.00
€ 4.00

On the
rocks
Whisky
William Lawson
Johnny Walker Black Label
Jack Daniels
Jim Beam
Four roses
Famous Grouse
Jameson

€ 4.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50

Binnenlands gedistilleerd
Jonge jenever
Oude jenever
Vieux
Bessenjenever
Apfelkorn
Jägermeister
Berenburg
Drop it

Likeuren
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00

Buitenlands gedestilleerd
Bacardi Blanca
Bacardi Lemon
Bacardi Razz
Bacardi Black
Bacardi Oakheart
Eristoff Vodka
Eristoff Red Vodka
Bombay Gin
Malibu
Pina Colada
Tequila

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.50
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 2.50

In de mix
met cola

€ 6.50

Aperitieven
Rode Port
Witte Port
Martini Bianco
Martini Rosso
Medium Sherry
Dry Sherry
Campari

Baileys
Amaretto
Sambuca
Kahlúa
Grand Marnier
Tia Maria
Licor 43
Passõa
Safari
Pisang Ambon
Blue Curaçao
Cointreau
Southern Comfort
Drambuie
Armagnac
Dom Benedictine
Goldstrike
Flügel

€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 4.00

Bittergarnituur koud

BORRELHAPJES

Broodje met kruidenboter en aioli
Tortillachips met salsadip
Portie jonge kaas
Portie Reypenaer oude kaas
Portie groentesticks met aioli en salsadip

€ 4.25
€ 3.95
€ 3.50
€ 3.95
€ 4.25

Borrelplank de Babbel
Plank met Italiaanse ham & meloen,
gerookte zalm, diverse kaassoorten,
olijven, groentesticks, geserveerd
met brood en diverse dips.
(vanaf twee personen)

Lekker
voor bij de
borrel

€ 7.95
p.p.

Bittergarnituur warm
Portie ambachtelijke bitterballen 8 stuks € 5.50 - 16 stuks € 9.95
Portie mini frikandellen
8 stuks € 4.75 - 16 stuks € 8.95
Portie vlammetjes
8 stuks € 4.75 - 16 stuks € 8.95
Portie kipnuggets
8 stuks € 4.75 - 16 stuks € 8.95
Portie kaassouffleetjes
8 stuks € 4.75 - 16 stuks € 8.95
Snacks in the mix
10 stuks € 5.50 - 20 stuks € 9.95

